
Styrelsemöte	  15/3	  -‐	  2016	  

Närvarande:	  

Daniel,	  Gunnar,	  Fredrik,	  Kenneth,	  Kent	  och	  Rickard	  

	  

Då	  så	  få	  hade	  möjlighet	  att	  närvara	  på	  dagens	  möte	  beslöts	  att	  en	  genomgång	  av	  årsmötet	  sker	  vid	  nästa	  
möte	  istället.	  

Det	  konstaterades	  att	  en	  person	  hade	  sökt	  sommarjobbare	  via	  YFF	  på	  facebook	  och	  vissa	  befarade	  att	  
detta	  skulle	  kunna	  påverka	  YFFs	  möjligheter	  att	  få	  sommarjobbare.	  Kenneth	  meddelade	  att	  han	  skickar	  
ut	  förfrågan	  om	  sommarjobbare	  å	  YFFs	  vägnar	  via	  mail	  till	  alla	  medlemshushåll.	  

Arbetsuppgifter	  och	  frågor	  kring	  pimpeltävlingen	  avhandlades:	  

-‐   Fredrik	  och	  Daniel	  kommer	  borra	  hål.	  
-‐   Christina,	  Linda	  och	  Monika	  har	  sagt	  sig	  kunna	  sköta	  ”kiosken”.	  
-‐   Kenneth	  fixar	  alla	  inköp.	  
-‐   Fredrik	  ordnar	  med	  ved	  och	  maggot.	  
-‐   Fredrik	  kommer	  även	  sköta	  registreringen	  av	  de	  tävlande.	  

Övrigt:	  

-‐   Då	  det	  var	  klagomål	  ifjol	  att	  barnen	  fick	  godis	  så	  tar	  vi	  i	  år	  bort	  det	  och	  sänker	  istället	  
tävlingsavgiften.	  Om	  det	  ändå	  är	  någon	  som	  vill	  ha	  godis	  kommer	  det	  finnas	  att	  köpa	  i	  kiosken.	  

-‐   Emma,	  Fredrik	  och	  Stig	  har	  ordnat	  en	  del	  priser,	  i	  övrigt	  kör	  vi	  med	  penningpriser	  som	  regleras	  
baserat	  på	  antal	  deltagare.	  Även	  utlottningen	  av	  priser	  bland	  de	  som	  inte	  fått	  fisk	  regleras	  av	  
deltagarantalet	  men	  även	  av	  mängde	  priser,	  eventuellt	  får	  bara	  de	  som	  fått	  fisk	  pris.	  

-‐   Kenneth	  ska	  höra	  med	  Stig	  om	  försäljning	  av	  fiskekort	  vid	  tävlingen.	  
-‐   Vi	  har	  3	  spön	  för	  utlåning	  och	  Fredrik	  har	  ytterligare	  2	  st.	  
-‐   Förslag	  lades	  fram	  om	  mer	  information	  kring	  öppettider	  för	  serveringen,	  avgift	  m.m	  borde	  läggas	  

ut.	  Det	  bestämdes	  att	  tidigare	  information	  skulle	  kompleteras	  med	  dessa	  uppgifter.	  Vi	  avser	  
öppna	  kl.	  11.00	  och	  stänga	  kl.	  14.00.	  

-‐   Daniel	  ska	  lägga	  ut	  information	  om	  skotercafé/servering	  i	  samband	  med	  tävlineg	  på	  
skoterklubbarnas	  facebook-‐grupper.	  

	  

En	  förfrågan	  har	  gjorts	  om	  det	  finns	  intresse	  att	  bjuda	  in	  Umeå	  Energi	  för	  information	  om	  solpaneler.	  
Förslaget	  gillas	  och	  beslöts	  att	  Emma	  och	  Christina	  får	  fria	  händer	  att	  bestämma	  tid	  för	  detta.	  

Det	  har	  kommit	  in	  önskemål/förfrågan	  om	  YFF	  kan	  börja	  ta	  betalt	  via	  swich.	  Kenneth	  beräätar	  att	  det	  
skulle	  i	  så	  fall	  kosta	  YFF	  800kr	  per	  år	  samt	  1%	  av	  intäckterna.	  Styrelsen	  beslutar	  att	  det	  får	  räcka	  med	  
kortbetalning.	  



Kenneth	  informerar	  vidare	  om	  att	  TV-‐licensen	  nu	  är	  avslutad	  och	  att	  YFF	  kommer	  få	  tillbaka	  400kr.	  
Bidraget	  för	  strand	  och	  fotbollsplan	  har	  återigen	  minskats	  ner,	  denna	  gång	  med	  600kr.	  Det	  har	  varit	  ett	  
möte	  om	  lekparken	  på	  Tjärdalen	  där	  det	  bestämdes	  att	  de	  kommer	  jobba	  vidare	  med	  den.	  Det	  har	  
kommit	  in	  en	  del	  bidrag	  och	  de	  har	  blivit	  lovade	  mer.	  

Nästa	  möte	  bestäms	  preliminärt	  till	  20	  april.	  

	  


